
V33  
RENOVATION PERFECTION  
BUCĂTĂRIE 
 
Vopseaua Renovation Perfection® a fost 

concepută special pentru a renova durabil 

suprafețele și materialele puternic solicitate. 

Mulțumită combinației de polimeri specifici 

și sistemului Additiv, un real amplificator de 

performanță, aceasta oferă un finisaj de 

înaltă calitate, pregătit să facă față tuturor 

situațiilor cotidiene. 

 

Domeniul de utilizare:  

 

"APLICARE  - ADERENȚĂ PERFECTĂ PE TOATE SUPRAFEȚELE " 

Vopsea concepută pentru mobilier de bucătărie, faianță, blaturi de lucru și aparate casnice, 

noi sau vechi, fabricate din: 

- Lemn brut, lăcuit sau vopsit  

- Melamină, laminate 

- Faianță • Plăci de gips-carton • Sticlă 

- Oțel inoxidabil, aluminiu, metal, plastic 

 

Caracteristici principale  

 

- Direct pe mobilier, blaturi de lucru, bufete 

- Rezistență înaltă la zgâriere și impact 

- REZISTENȚĂ PUTERNICĂ LA PETE 

- REZISTENȚĂ ÎNALTĂ LA CĂLDURĂ (stropire) 

- REZISTENȚĂ ÎNALTĂ la zgâriere, frecare și impact 

- REZISTENȚĂ ÎNALTĂ la apă și umezeală 

- ULTRA LAVABILĂ - Întreținere facilă 

 

Specificatii produs 

 
Destin: Bucatarie si camera  

Aspect_ Satinat 

Numar de straturi: 2 

Timp de uscare intre straturi (ore): 6 



Solvent: apă 

Performanţă: 1L = 12m2 

 

PREGĂTIRE 
 
PREGĂTIREA suprafeței este ESENȚIALĂ. Suprafața trebuie să fie curată, degresată, uscată și 
fără urme de decojire. 
SPĂLAȚI suprafața cu un agent de curățare pe bază de sodă caustică. 
Îndepărtați orice etanșare cu silicon înainte de a vopsi. Re-etanșați după aplicarea vopselei. 
• SUPRAFEȚE BRUTE/POROASE (lemn, MDF): sablați ușor și îndepărtați praful. 
• Pe stejar și castan brut: aplicați mai întâi un strat de bază adecvat pentru a bloca taninul. 
• Pe melamină, laminate, suprafețe deja vopsite sau lăcuite: spălați, clătiți cu apă din 
abundență, lăsați să se usuce, apoi șlefuiți cu hârtie abrazivă de 240 și îndepărtați praful. 
• Pe suprafețe nevopsite (faianță, oțel inoxidabil, sticlă, laminate): spălați, clătiți cu apă din 
abundență și lăsați să se usuce. 
 

APLICARE 
 
 
Aplicați vopseaua la temperatura camerei, între 12 și 25 °C, evitând curenții de aer. 
1. Goliți sistemul Additiv (săculețul de sub capacul cutiei) în vopsea.  Amestecați vopseaua 
timp de 5 minute, insistând în jurul fundului cutiei cu un băț lat pentru a amesteca bine.  
2. Lucrați pe suprafețe mici. Aplicați de la un capăt la celălalt. Continuați cu straturi 
transversale succesive. Lăsați să se usuce timp de 6 ore și aplicați al 2-lea strat în același 
mod.  
Pe suprafețe orizontale, vopseaua trebuie acoperită cu lacul de blat. 
După adăugarea săculețului, amestecul trebuie folosit în mai puțin de 10 zile, pentru o 
aderență și o performanță optime. 
  

SUGESTII V33 
 
• Pentru curățarea suprafețelor vopsite, folosiți un detergent diluat și un burete neabraziv. 
• Performanța și aderența optime ale produsului se ating după 20 de zile de la aplicare. În 
primele 20 de zile după aplicare, tratați delicat suprafața, evitând impactul direct, 
abraziunea, pătarea sau curățarea. 


